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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa científica está inserida do campo da Linguística Aplicada (LA) (MOITA LOPES, 

2013; DAMIANOVIC, 2009), na perspectiva do ensino de línguas em contexto virtual e da formação do 

professor de línguas como designer de materiais didáticos (MD). Temos aqui como principais eixos 

norteadores: a) a argumentação no contexto escolar (LIBERALI, 2013); b) o conceito de material didático 

na visão da LA e da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) (DAMIANOVIC, 2007; 

LARRÉ, 2014); e c) a educação universitária em língua materna e estrangeira (LM e LE) na modalidade a 

distância (EaD) (LARRÉ, 2016; MESQUITA et al, 2014). 

É importante salientar que com a expansão da EaD no contexto universitário brasileiro surgiram 

necessidades específicas também ao processo de ensino-aprendizagem de língua, pois os universitários, seja 

de que curso forem, precisam desenvolver habilidades orais e escritas. O maior desafio, pois, para o 

professor conteudista dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) é elaborar materiais didáticos que 

promovam a aprendizagem significativa e reflexiva através do uso potencial que as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) e a Web 2.0 oferecem, atendendo às necessidades dos alunos dos 

diversos cursos que possuem LM e/ou LE como disciplina obrigatória, eletiva ou optativa. 

Alguns especialistas afirmam em geral que os conteúdos trabalhados na sala de aula de LM e LE 

quase nada envolvem o uso da linguagem argumentativa com muito pouca ou nenhuma proposta de 

interação para o trabalho específico quanto a este tipo (MARCUSCHI, 2008) de linguagem, dando-se ênfase 

quase que exclusivamente à compreensão textual (CELANI, 2009; LARRÉ, 2010; LARRÉ, 2014). Os 

estudos que encontramos até então que tratam do ensino de língua na EaD (SILVEIRA, 2015; ESTIVALET 

& HACK, 2011; ESTIVALET, 2012; BOETTCHER, 2008) se restringem à análise discursiva da interação 

professor-aluno no AVA, a estudos que utilizam o computador e a internet somente como auxiliares no 

processo de aprendizagem (FIGUEIREDO, 2015), ou à elaboração de aplicativos que facilitem a aquisição 

de estruturas gramaticais e vocabulares (RODRIGUES, 2014). Todos os autores constatam a necessidade de 

enfatizar pesquisas na área do ensino de língua na EaD, com a investigação de recursos para o estímulo da 

linguagem oral; no entanto, nenhum deles se ateve à elaboração de material didático nem ao trabalho com a 

linguagem argumentativa na EaD. Temos o intuito, portanto, de iniciar tal investigação, finalizando nossa 

pesquisa com a elaboração e publicação de um caderno de reflexões (inspirado em LIBERALI & 

ZYNGIER, 2000) no qual estabeleceremos critérios para o desenvolvimento de MDs à luz da TASHC para 

o estímulo ao ensino-aprendizagem da linguagem argumentativa, que é tão relegada a segundo plano tanto 

nas escolas quanto na universidade (ELBOW, 2004; LARRÉ, 2010). 
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OBJETIVOS 

Objetivos gerais:  
 

1. Estabelecer critérios para a elaboração de materiais didáticos para o ensino da linguagem 

argumentativa na Educação a Distância (EaD) embasados nos preceitos da Teoria da Atividade 

Sócio-Histórico-Cultural (TASHC); 

2. Colaborar com os avanços e resultados do estudo na construção de um núcleo de pesquisa-ação que 

atue na formação de professores de LM e LE com a intenção de construir uma rede de pesquisas 

articuladas pelo núcleo que ponha à disposição de professores e pesquisadores informações 

relevantes para o desenvolvimento de futuras pesquisas. 

Objetivos específicos:  

1. Avaliar as atividades didáticas existentes relacionadas ao trabalho para o uso da linguagem 

argumentativa nos cursos de LM e LE em EaD, no contexto da universidade federal em que os dados 

serão coletados;  

2. Categorizar os tipos de atividades didáticas existentes de estímulo à linguagem argumentativa no 

supracitado contexto;  

3. Identificar as lacunas das atividades e materiais didáticos existentes nos cursos de língua em EaD 

quanto ao trabalho com a linguagem argumentativa; 

4. Estabelecer critérios para a criação de cenários de aprendizagem com atividades sociais e de 

materiais didáticos que possam proporcionar o aprendizado da linguagem argumentativa de maneira 

eficaz na EaD; 

5. Produzir um caderno de reflexões para o professor/tutor de disciplinas de LM e LE na EaD sobre o 

desenvolvimento da linguagem argumentativa em ambiente multimodal, referindo-se aos critérios 

estabelecidos para a criação de cenários de aprendizagem e de materiais didáticos nesse contexto. 
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